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KAST AMONiDEN MiLLETE 

I<astamoni 
dün tarihi 
bir gün 
yaşadı 

Cümhurreisimiz 
bir nutuk söyledi 

enıiz ruh, doğru düşünce, diirllst hareket, 
sağlam politika, kuvvet, devamlı itibar 

Milli Şefimizin bütün millete 
tam metni hitap eden nutkunun 

ICastamonu 9 : anadolu ajansının 
muhabiri bildiriyor. ) bu gün 

11 de reisicumhur f smet lnönü 
•ınoni parti vilayet kongresini 

l'ldirdiler vali Avni Doğ'an tara-' 
. Yapılan yoklamayı müteakip ı 

tümhurumuz riyaset mevkiini 
'it her cümlesi alkı.şlarla karşıla· 
ah~ıdaki nutku irat buyurdular 1 
~tkadaşlar Kumhuriyct halk par-
ıı Kastanıon i vılayct kongresini : 
'1n:ı. Kongre azasını ve kendılc- ı 

lcılahivet veren parıı tcşk ıla tını 
bbetle sclaınlaı ım bu \iesıled en 1 

b c ederek bir kaç gündür bera . ! 
111 

lllurıdu..t un Kas tanıorıı vilaycti- 1 
llhtcrem h llkın ı teşekkür ve 

duygularımı söylemek isterim. 
l\astamonidan bütiın Türkiyeyi 

ar etmekle bahtiynrımki halk l 
reçirdikim bugünJnrin intibam. 

rhk memnunum. 

'1Yiik Türk Milleti Çankırı ve 1 
~ oni merkezinde kazalarında I 
'ylerinde yaşayan vatandaşların 
&rı, yüksek ablaltlı, eyi ve va- 1 
t\'cr vatandaşlar olduğundan 

'(\'c müftehir olabilir. 
•dın ve Erkek Vatandaşlarla 
1•rdan aldığım intiba şudur ki 

;!uurJu ve fedakar olarak bü
~ Urk ailesinin içinde milliyetci 

1~ Türkiye Cümhuriyetinin aşın- 1 
\'c sarsılmaz kalesi olmak n!ezi- I 
ispat etıneğ'e her zaman hazır. . 

~atamonnlilerı takdir duygula
Utün mcmh:ketin kend!leıinc 

0ldutum tcvecc!ihleriaden do-
~brik arzusiyle bereberdir. I 
l(~andaşların meselel~rini, Şehir
Oylosünden ayrı ayrı dinledim. 
terbiyeli ve hulba söyliye rek 

'"an her yerinde srüzel konuşur 
k olan Vatandaflanm. Scya· 

tiiıılcrimi istifadeli gösteriyle 
V ifltrdir. 

1 

1 

lnUnU konu,uyor 

Kastamoni kelimesi ile hulasa 

etmek istediğim şimali Anadolu 

nun kültürü ve umranı ile mümtaz 

bir cevher gibi parlıyacağına kati 
olarak emin bulunuyorum. 

Kongrenin sayın azüsı cümhuri· 

yet halk partisinin vilayette sizin gibi 

güzide azaları sayesinde temin etti
ği se~gi ve itimadı muhabbetle kay· 
detmek isterim. Unutmayınız ki smıf 
ve zümre farkı tanımaksızın büyük 

Tüı k milletinin ytk pare bir insanlık 
ve mt'drniyet küt it si of ına:;ını ideal 
tutan p;; rtiıııı ıirı lıa.şlıG<t kuvvdi bü 
tiin vatandi\şların muhal,lıd w ili 
ına • fı o1 Ju~ıı g:ı lti lıa ) lı c , v;uifc_,i .de 
bütün vJ.tan fa~ '·trııı h ı .t • .ırt ve ihti· 
ynçla ınırı tP-ırıi r.i. ! ır. 

Geri~i ikinci sahifc,le -

------·- ------

Almanya 
müstemleke 
ialdımı? 

1924 de balyaya ve

rilmiş olan J ubladı 
İtalyanlar Alman -

lara mı v e r d i ? 

Paris 9 : ( Radyo ) Franaızca 
Paris soir gazetesinin yazdığına fÖ

re Almanya bir eski lngiliz müstem 
lekesine yerleımektedir. 

Jubaland ismindeki bu arazi bu 
gün ltalyanm Şarki Afrika müstem. 

lekesinin bir parçasıdır ve halen 

ltalya rarafından Almanların yerleş 
mesine müsaade edilmiştir. 

Almanya Jubaland da bir deniz 
üssü kurarak Afrikaya ayatım atmış 
bulunmaktadır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

•tandaşlarnnın kendi hususi 

-. çlarına söylerken vatanın umu · 

~Sele ve ihtiyaçlarmda bera. 

~~necek kabiliyette oldukla -
dirle zikretmek isterim, asır· 

ri vatan hududlarına yiğit 
ı-
1F ransa ve Italyadaki nü-tıbiş olan şimali Anadolu 

it. larımıım tarihe şöhret sa · 

~ramanlık vaaıllannan en te . 

canlılıkta bulundutundan 

V l'ürk milleti emin olabilir. 

'ttndaşlarımın Cümhuriyeti 

~tndi öz canları saydıkları 
bıillet mecli..ine ve cümhu-

~küoıetine nasıl temiz bir su
•tlı ve inanmış 0Jduklar1n1 

bir daha görmek brni gü· 
~ ~ iftiharla doludurdu. 

"1huriyet hükimeti ile vatan 

-- ''asındaki bu yakın kaynaş
ltnın umram kin büyük müj 

' ~•hatça söylenehilen ve va · 

devlet memuru arasında 
~e samimi :ahenk bulunan yer· 
ihtiyaçların tevsiye ve temin 
•• ~muhakkaktır. 

lcketimizin servet vcakud· 
•ttırıcak o kadar güzel im-

• lorüyoruz ki az zaman içinde 

mayişler devam ediyor 
"Habeşistan Negüse verilmeli!,, 

Roma : 9 (Radyo) - Buraya gelen haberlere göre, ltalya 
aleyrlnde nUmaylflere devam edlllyor. Tunuada bugün de nU· 
mayifler oımu,ıur. 

MUreftep olan bu nUmaylf- I 
lere, nUmaylfçller "H•b•fl•· 
tan da NegUae verllm•ll ava. ! Eski harfler le 
zelerlyle dolafmıfl•rdır. 1 ders 

adam Tunus : 9 (Radyo) ,_ftalya aley okutan bir 
hindeki nümayişlerin durması için za-
bita bütün kuvvetiyle çalışmaktadır. 
Bütün ftalycın : ma~azaları tecavüzden 
vıkaye için kordon altına alınmıştır. 

Roma : 9 (Radyo) - Bugün Fa
şist gençleri Fransa aleyhine büyük 
nümayişler yaptı . Fakat bu nümayiş
ler hiçbir hadiseye yol açılmadan 
baı.tırıldı. 

Araçanh köyünde oturan Müslim 
adında bir şahsın bazı çocuklara es
ki harflerle ders okuttul'u hab~r a· 
lınmış ve evinde yapdan araştırmada 
sekiz tane eski kitap bulunarak a
lınmış ve kendisi de adliyeye teslim 
tdılmi9tir. 

Fransız meclisinde gürültü 

DALADYE ARTIK ÇEKil ! 
Komünist mebusları Fransız baş 
vekiline mecliste böyle bağırdı 

"Hilkômet faşistliğe 
zellli\ne bir politika 

karşı 
takip 

artık çok 
ediyor!" 

Leon Blum'a sağlar meclistesöz verdirmedi 

Paris: 9 (Radyo)- Fransız mecli· ı us Foran geldi. Bay Blum Noranın 
]isinde hararatli celse)er olmaktadır. beyanatını müteaddit defalar kesmek 
Mecliste dün ittifaların umumi müza istemişseete satların müthiş hüeumla 
keresine başlandı. Evvela kürsiye meb l:ı ı ma maruz kalmıştır. 

~atlarımızdan birisinin açıla• m•raalmlndan 

DEMiRYOLLAR 
iNŞAATIMIZ 

• 
Irak , Iran yollarımızın 
inşaatı bitmek üzeredir 
Ankara : 9 ( Telefonla ) - Na

fia Vekaletinden aldığım maluma ta 

göre Oıyarbakır, Irak, f ran demiryol 
inşaatımız faaliyetle ilt'Tilemektedir . 
Büyük köprülerin inşası bitmek ü2e
redir. Ray ferşiyatı yakında başla-

, yacaktır. Hattın birisi Van- Tahran 
üzerinden lrana gidecek , diger bir 
kol lraka uzanacaktır. 

939 sonunda bu hatlarımız işlet
meye açılacağı kuvvetle ümit edil
mektedir . 

Sağlar Blum her ayatll kalktıkça 
"iflas" «iflas• diye bağırmışlardır. 

Sıra ile birçok hatipler söz aldık
tan sonra geriye komünist mebuslar
dan Ruklon gelmiş ve Daladye hükii 
metine müthiş hücumlar yapmıştır. 

Komünist mebus: 
-"Hükümet, faşistJiğe karşı aciz 

zelil b ir politıka takip ediyor. Dalad 
ye çekil nılık! demiştir. Meclis yarın 
sant ;:!0,45 de loplanmak üıcrc tatil 
cdı ln ıışliı-. 

SUNİ ALTIN 
~YAPILMIŞ! 

Mütveff a Markoniuin ka 
rısı bir inşaatta bulundu 

Paris: 9 (Radyo)- Telsiz kişifi 
Markoninin karısı Margh Miifki'IYll
Kanser konferansına iştirak etmek üz 
re parise gelmiştir. Markiz bulun
lunduğu bir beyanatta markoninin 
ölümünden evvelki günlerde altın çı. 
karmak için tecrübelerde bulunduğu 
nu ve muvaffak neticeler aldığını söy 
)emiştir. Yine Mar•izin söylediğine 

göre, Markoninin ölürken son sözleri 
şu olmnştur. 

"Kainat önümde, bütün sırlanm 
elde edeceğim bir vaziyette bulunu· 
yor fakat ne yazıkki ben bir fani 
insanım!» 

Türk borcu tahvilleri 

Ankara : 9 ( Telefonla )-Türk 

borcu tahvillerinin memleketimize 

sokulmasına hükumetçe müsaade 
edilmiştir • 

DAHA BiRÇOK 

Şirketleri 
alıyoruz! 

ARAP 

INGILIZ 

BOÖUŞU 

ARAPLAR BiR 
TRENi DEViRDi 

Ankara: 9 (Teltfonla) - Hüku 

met, tramvay, tünel, hava gazı, 

lzmir su , elektrik, Bursa, Balikesir 

Gaziantep elektrik şirketlerini satın 
almağa karar vermiş ve şirketlere 
teklifler yapmıştır. 

Bir kısım şirketler müzakereye 

hazır olduklarını cevaben bildir. 

mişlerdir. Pek yakında satın alma 

müzakerelerine başlanacaktır. 

Çemberlaynın 
Romaya gitmiye
ceği doğru n1u? 
Londra: 9 (Radyo) - ltalyada 

Fransa aleyhinde yapılan nümayiş 
ler, burada elim bir tesir uyandır· 
maktadır . 

iyi rnalumatb lngiliz mahafiline 

ıöre, bu tezahüratın önüne ıeçilme· 
diti takdirde Çemberlayin Romaya 

iltmekten vfz ieçecektir. 

İngilizler de birçok Arap evlerini 
dün dinamitle berhava etti 

Mekkede bir Arap kongresi toplanacakmış, kongre 
lbnissuudun himayesinde yapılacakmış! 

lbnla•uud 

Kudüs: 9 (Radyo) - Filistinin 
hemen dört köşesinde yeni yeni hi· 
diseler oldu. Araplar Hayfa demiryo
lunda eşya dolu bir treni bomba ile 
devirmişlerdir. Makinist ve frentjler 
afır yaralanmıştır. 

lngilizler de buna bir mukabele 
olmak üzere birçok Arap evlerini di
namiUc berhava etmişlerdir şehir için· 
de sokak muharebeleri olmuştur. bir 
çok Arap yaralanmıştır. Araplar bir 
de askeri tayyare düşürmüşlerdir. 

Alınan haberlere göre, Filistin 
Araplarına yardım için de ibnussuudun 
himayesinde, hac mevsiminde Mrkkc-
de bir Arap kongresi toplanacakmış. 

Bunun için birçok Arap komiteciler. 
harekete keçmişlerdir. 

Filistin konferansı hazırJıklan da 
ilerlemektedir. Heyetlerin seçimine 
d~vam edilmektedir. 
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Tür ki yede rejim devamı 
1 Ş ~h Ü lr h @1 fb> ~ lr 0 ~ 1r Ü 1 Almanya 
~---------·----------------'Fransa 
Arttırma ve yerli 

mallar haftası 
Çeltik heyeti Bölgeler arası 

futbol maçları 
Gurup birincilikleri için 

hazırlık yapılıyor 

anlaşması 

At ık, görülmüştür ki Türkiye 
Kazalardaki incelemeleri 

ni bitirerek döndüler 
• 

nın 

tün 
istikbaline mütedair bü 
endişeler çok yersizdir! Adana şubesi tarafından 

bir program hazırlandı Ziraat vekaleti çeltik mühtehassısı 
Harun onuk, lçel sıtma mücadele 
reisi doktor Abdürrabman, Maraş 

sıtma mücadele reisi doktor Rüştü 

Atatürk'ün ölümü, Türkiye Cüm· 
huriyeti için şüphesiz ağır bir dar· 
bedir. Bu biiyük yaratıcının estrle 
ri, şahsına o derecede bağla idi ki, 
Türkiyenin bazı dosları, kencii za l 
manına kadar asırdide birtakım a· 
naneleri çer çivesi içerisine sıkışıp 
kalan memlekete modern bir man 
zara vermek için garp medeniyetini 
birkaç sene içinde her sahaya tat
bik eden zatın vefaatinden sonra va 
ziyetin inkişafını eedişe ile ve sabır· 
sızlıklarla bekliyorlardı. 

Endişe birtakım batıl itikadlar 
dan geliyordu. Zira Atatürk'ün ta· 
hakkuk ettirdiği muazzam işlerin 
milletin rtıhuna layıkı veçhile nüfuz 
etmemesi ve gerek telakkileri ge 
rekse menfaatleri dolayisiyle eski 
Türk rejimine bağlı kalanların · a· 
detleri pek azdır. 

Büyük yaratıcının ölümü üzeri
ne hu eserleri istismar etmeleri ih 
timalı vardır. 

ismet lnönünün ittifakı ara ile 
Reisicümhurluğa intihap edilmesi, 
Türkiyenin her t·nafmda görülen i· 
tidal ve yüf,sek Şefin hayata göz· 
leri'li kapamasının bütün millette 
hasıl ettiği derin teessürler, Türki· 
yenin istıkbaline mütedair herhangi 
bir endişenin manasız olduğunu İs· 
pat ettıği gibi aynı zamanda da, e 
bediyete kavuşan merhumun tahak
kuk ettirdiği ihtilalkari eserlerin de 
milli ruhda çok deriıı kökler saldı 
ğını da gösterdi. 

Bu suretle Atatürk'ün nazari bir 
yaratıcı ve gayrı kabili tatbık for· 
müller icad edici ve ham bir ihti
ralcı olmadığı sabit oldu. 

Müşarünileyh. ztkasiyle kuvvetli 
enerjisiyle ve milli hayatın her saha 
sında pratik olarnk tahakkuk ettir· 
diği yaratıcı münciliği ile } akından 
tanıd·ğı ve mazinin paslanmış zincir. 
!erinden kurtardığı milletin fikri in
kişafının hakiki bir sembolü idi. 

Mucizeler bu suretle, kolay ve 
hiçbir sarsıntıya maruz kalmadan 
tekemmül etmiştir. 

Yazan 

ÜNiVERSÜL 
BU kreş 

12 Kanunu evvel pazartesi gü 
nünden haşlıyarak 19-12 - 938 
pazartesi günü akşamı bitecek olan 
arttırma ve yerli mallar haftası için 

yük selefinin takibettiği harici siya- ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 
setin esaslarını takviyeye medar 1 şehrimiz şubesi başkanlığı tarafın 
olacaktır . 1ı dan hazırlanıp alakadarlara tebliğ 

Mümtaz bir asker ve kahraman I edilen programı aşağıya yazıyoruz: 

1 vilayet ziraat müdürü Nuri ve nafia 1 
fen memurlarından Aliden mürekkep 
bir t1a yet geç n ve bu sene çeltik 
ekilen sahcJlarda incelemelerd~ bulun 
mak üzere Kozana ve oradaAda Ka 
dirliye gittiklerini yazmıştık. 

Atatürkün harp meydanlarında sa 1-0kullarda tören ve nıüsame 
dık bir mesai arkadaşı olan ismet 

1 
re yapılmıyacaktır. 

İnönü, Türk ordusu için selefi gibi 2-Bu yıl sergi açılmıyacaktır. 
yorulmaz ve vazifesini müdrik bir -3 Bu yıl yalnız vitrin müsaba-
canlandırıcı olacaktır . " kası tertip edilecektir. 

4-Halkevinde haftanın., devamı 

Kastamoniden 
millete 

( Birinci sahifeden artan ) 

Parti azilığmı hususi menfaat 
mulahazasına asla tenezzül ve mü
saade etmiyen bir siyasi terhiyenin 
sıfatı ve şartı telakki etmek sayesin 
de partiyi bütün vatandaşları kucak. 
lıyan büyük bir aile ocağı haline 
getirebiliriz. 

Şimdiye kadar al.:lığımız yol da· 
h:t güç idi. geçme partilerden yıl· 

mış olan Türk milleti Cümhuriyet 
halk partisinin hususi menfaatsız ve 
vatanpervPranc çalışmasına itimad 
ettikten sonra, siyasi hayatında hıı· 

zur ve emniyet bulmuştur. Milletin 
kalbinde kazandığınız bu kıymetli 
itimadı gelecek zamanlarda daha 
ziyade arttırıp }Ükseltn:ek başlıca 
hedefiniz olacaktır. 

Vatandaşlarım. Bugün bir çok 
milletler siyasi ye içtimai bakımdan 

müddetince konferanslar verilmesi 
için Halkevi başkanlığına yazılmış 
tır. 

5- Merkezden gönderilen ı.fiş 
ve vecizeler halkın toplu bulunduğu 
lokanta, gazino, kahvehane vesaire 
gibi yerlere asılacat1..tır. 

6- Vitrin müsabakasına iştirak 
edecek müesseseler tecim okulu di
rektörlüğüne ve Rıza Salih Saraya 
müracaat edeceklerdir. 

(Vıtrin müsabakasına ne suretle 
girileceğine dair olan program ılan 
sayfamızdadır.) 

Yağmurlar 

Evvelki gece yarısından sonra 1 

şehrimiz ve civarında tekrar )'ağmur 
yağmağa başlamış ve sabaha karşı 1 

kesilmistir. Dün şehrimizde hava ta· 
mamen kapalı geçmiştir. Şimdiye 1 
kadar şehrimize yağan yağmur mık· 1 
darı milimetreyi bulmuştuı. Yağ· 'ı 
murun ayni surette Kazalara da yağ. 
dığı u~utuyor. Seyhan ve Ceyhan 1 

nehirlerleri irtifalarını · muhafa et· 1 

Bu heyet incelemelerini bitirmiş 
ve şehrimiıe dönmüştür. Heyet bu 
hususta ha7.ırlıyacağı raporu vilayet 
makamına verecektir. 

Domuzlarla mücadele 
başladı 

\ 
1 Birinci kanun 937 tarihinden 1 

itibaren bütün vilayet dahilinde do 
muzlarla mücadeleye başlanmış ve 1 
ziraat mücadele baş teknisiyenliği ta 
rafından mahallerine lazımgeten mal 
zeme gönderilmiştir. 

Tarla farele ile mücadele 

Adana ve Ceyhanın bazı köyle . ı 
rinde zuhur eden tarla farelerile 
mücadeleye başlandığı haber alın· 

mıştır. 

uazoz şişesile 

başını yarmış 

Sabıkalılardan Ônıer oğlu kır 
Ali kıskançlık yüzünden çıkan kavga 
neticesinde Mustafa ağlu Cebbar 
adında birisini gazoz. şişesiyle başın 
dan birgün sonra tekrar muayenesi 
ne lüzum görülecek derecede yara 
ladığından yakalanmış ve hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

--------------~----------~ gerek k~ndi içlerinde herek birbiri mektedider. 
ne karşı kararsız bir haldedirler, 1 

Birçok memleketlerde gerek komşu 
!arı ve geı ek kendi halkları arasın 

da yarının beklenilmiyen ne hadise· 
]er meydana çıkacağını bilmemek 

I 
Nezarethaneden firar jAimanya müstem-

ı leke aldımı? 

endişesi vardır. 

eden kaçakçı yakalandı 

3 - 12- 938 tarihinde Dörtyolda 
yakalanan Antakyalı Durmuş oğlu 
Hayreddin adında bir kaçakçının 
nezarethaneden helaya giderken 
iandarmanın önünden kaçtığı ya

:tılmışlı . 
Yapılan ehemmiyetli takibat ne 

ticesinde Hayreddinin yakalandığı 
ve Adliyeye teslim edildiği Vilayete 

bildirilmiştir . 

- Birinci sahifeden artan -

halya, Umumi harpten sonra es 
ki Alman müstemlekelerinin taksi
mindekendisine hakzızlık edildiğini 1 

ileri sürüyordu. Buna mukabil 1924 
de lngiltere kendi idaresi altında 
bulun.ın JıbJlandı ltalyaya vermiş 
tir ki bu, fasizmin dünya siyasetinde 
ilk znferi olarak kabul edilmektedir. 

• 
17. Birincikanun . 1~38 cuma

rtesi güuü Adana' da ; ve futbol sa· 1 
hası tamamen fenni ve modem şekil. 
de ikmal edılmil bulunan beden ter. I 
biyesi Seyhan bölgesinin idaresinde 1 
bulunan ( Adana stadı ) nda başlı· 1 
yacak olan bölgeler arası futbol gu ' 
rup birincilikleri için hazırlıklar baş.

1 lamıştır. 

( ~eyhan Bölgesi ) de gurup mer 
k-:zi olarak tespit edilmiş olmasın \ 
dan ötürü 15. ltkkanun'da Adana'da 
bulunacak olan yedi bölge birincilik 
leri şunlardu: 

lçel, Kayseri, Konya, Diyarbakır ; 
Malatya, Mardin bölgeleri birincisi 
ile Seyhan bölgesi birincisi Adana 
idman yurdu 

Adana.ya 15. llkkanun'da gclmis 1 
bulunacak olan yukarda yazdıiımız 
bölgeler biıinciliklerİ, ilk İş olarak I 
beden terbiyesi genel direktörlüğün· 
ün Adana'ya göndereceği salahiyet
tar murahhas huzurunda maç kura 
farını çekeceklerdir. 

Her bölge bir numara çekecek 
ve aşağıda yazılı förmüle göre de 
müsabakalar yapacaklardır: 

17 . 12 . 1938 Cuma1tesi günü: 
1 -2- ve 3 - 4 Numaralı ta· 

kımlar karşılaşacaklardır. 
18. 12 . 1938 Pazar günü . 
5 - 6 - ve ( 1 - 2 ) galibi 

karşılaşacaktır. 
19 . 12 . 1938 Pazartesi günü : ı 

( 3 - 4 ve 5 - 6 ) galibi kar-1 
şılaşacaktır. ı 

20 . 12 . 1938 Salı günü : 
( 3 - 4 ve 5 - 6 ) galibi ile ı 

( 1 - 2 ve 7 ) galibi final maçı 

yapacaktırlar. 

21 . 12. 1938 Çarşamba günü: 
{ Seyhan gurubu ) şampiyonh.:· 

ğunu kazanmış olan ( X ) Bölgesi 
birincisi Futbol takımı Türkiye Böl
geler arası futbol birinciliği müsa
bakasını yapmak üzere Ankara'ya 
hareket edecektir. 

Kısrakları çalanlar 
anını yor 

Erzin nahiyesinin Mustafalı ma· 
hallesinde oturan Ahmet adında 
birisinin evinin avlusundan birkaç 
kısrağınnın çalındığı ve kısraklarla 
hırsızların n .. eydana çıkarılması için 
takibat yapıldığı Vilayete bildiril· 
miştir. 

P ariste, Almanya ile Fransa 
arasında, haftalardır bahs~ ~ee 
çen anlaşma imzalandı. Hadıs 

gerek iki komşu devlet arasındaki 
münasebetler bakımından, gerek 
Avrupa sulhü noktasından mühiın· 
dir. Tetk;ke değer. 

imzalanan vesikanın mahiyeti rıe· 
dir? 

Bu vesika, ne bir (ademi tecıı 
vüz) misakı dır, ne de her hangi ınt1· 
ayyen bir meseleyi halleden bir ınu 
ahede. Bu, sadece müşterek bir be 
yannamedir: lki meınl( ketin iyi koıtl 
şu geçineceğini, Almanyanm Fraos3 

dan hiçbir ş•y istemedigi, arada ih· 
tilaf çıkarsa birbirltıiyle müşavere· 

de bulunacaklarını bildiriyor. 
Bunlar esasen her devlet aıa 

smda tabii olarak mevcud şeylerdir. 
Beyannamenin dikkate değt"r nok· 
tası, Alman;anın Alsas - Lorel1 
vilayetlerini geri almak sevdasınd30 

resmen vazıeçmesidir. Bunu dıı, 
Hitler, muhtelif nutuklarında di'ha 
önce ilan etmişti . 

F'akat, beyannamede yeni b•' 
·~a 

şey olmamasına rağmen, bu vesı 

yeni bir devir açıyor. Almanyarı111 

vaziyeti değişmiyor, Fransanın po· 
litikası tebeddüle uğruyor. 

Almanya, dün imza edilen be· 
yanname dahilinde bir politikaY

3 

çoktan razı idi. Hitler, Franssd11

1
11 

.. e 
bir şey isteınediğ:ni çoktan so). ,, 

d'sıll" 
mişti. Fakat Fransa, yalnız ken 1 t 

karşı verilen bu taahhüdle iktifa e 
miyor, Almanyanın Şarkta ve ort•, 
Avrupada dahi sulh teminatı verıııe 
sini istiyordu. Almanva, P vustuf 11 

yı ilhak ederek, ÇokoslovakY' •. 
da her istediğini elde edince, f r~:e 
sanın Avrupada Almanya ale)bı. 
kurduğu iskambil kağıdından eıfl111'. . 

oı 
yet kalesı yıkılıverdi . Fransız f Al 
tikasının hazin enkazı üzerinde, .. k· 
manya daha büyük kuvvetle )ti t· 
seldi. Fransa, yir .ııi senelik g11Yre I 
!erinin, ümit ve emellerinin sıfır. ~11 
duğunu görünce, sırf kendi nefsıfl k 

. . . . Al ·ı ls~ıfl' emnıyetı ıçın manya ı e uz ~ 

tan başka çare bulamadı. 
11 

Bu bakımdan, dün iınz11lsP31 
1 Al . . . ı;ıfeı 

an aşma, man sıyasrtının çll' 

dir. Zira Almanya, nihayet, Frııf1·t. 
t 1 

yı karşılıklı uzlaşmıya mecbur e 

Bu anlaşma, yC\lnız iki devle~:rı 
rasındaki münasebetler bakırnı01 1 
bir Alman galebesi olmakla ks 

111
, 

yor. Fransa. artık yirmi senedir 
1 
>
1 

ınak istediği siyasetten, yeni , A. 
11 

yayı ezgin bırakmak, düşman bı' e' 
litika çemberi ile kuşatmaktan ıfl, 

Çünkü Yüksek Şef ile millet a · 
rasınla, eski ananelere ve batıl iti· 
katlara müstenid değil birtakım ye 
ni ümitlere, iyiliğe doğru teşviklere 
ve yiikselmek azmiyle hazırlıklı bu
lunan fakat bu hususta mümaniata 
maruz kalan Türk milletinin, mede. 
niyetin merkezine do[?ru yeptığı 

hamlelere bağlı derin bir bağlılık 
vardı. 

insanlık için ızdıraplı olan bu 
kararsızlık karşısıcda Türk milleti 
içeride ve dışarıda fikirleri sade ve 
açık kararları kati olaıak verilmiş 1 
bulunmakla bahtiyar ve mağruıdur. 

lçerde laik cümhuriyetçi_ v.e mil.ti: 1 
yetçi bir rejim huzur ve ıstıkrar ıçın 
de bütün vatandaşların samimi hi'z· 1 

metinden istifade etmek vatani imar 1 

etm k va~andaşların maddi ve ma 
nevi seviyelerini yükseltmek fikirle-

Burası 60 bin kilometre murab· 
balık hir yerdir v~ İngiliz Kenya 
sın:ian ayrılarak ltalyan S:.>malisin:ı 
ilh-ık olunmuştur. lııgiltere bu arazi· 
yı ltalyaycı vermekte kendisi için 
pek büyük bir zarar görmemişti. 

ı--

1 
buri vazgeçmiş bulunuyor. AY111;ı ı 
manda, bu anlaşma, Avrupa P l• 
kası bakımından da Almanyarıırı 1 

Reisicümhur Atatürk'ün vefaatı 
nı müteakip tezahürat şekline varan 

1 
lir ittifakı ara ile ismet lnönünün 
intihap edilmesi ve merhum Başka. ı 
nın erı yakınlarından ve mesa1 arka 
daşlarmdan birine, mebusların hafi 
olarnk ittifakı ara ile rey vermeleri 
h:ıJisenin bütün Türkiyede hasıl et 
r~ı sevinçler, Atatürk tarafından 
ll'na edilen Yeni Türkiyenin çok 
sağlam bir temele istinad ettiğini 1 

gösterdiği gibi merhum müşarüniley· 
hin geniş ve parlak bir şekilde aç· 
tığı ve Türkiye Cümhuriyetini mo 
c:lern devletler sınıfına ebedi olarak 
soktuğu yolun devamı lüzumuna 
kani olduğunda sabit olmuştur. 

ismet lnönünün şahsı ve fazilet 
feri Türkiyeııin istikbali için kuv· 
vetli bir teminattır . Ve halkçılık 

şöhı eti de, idareci ile millet arasın 1 
daki kalbi rabıta için bir z:ıman 

teşkil etmektedir: Türkiyenin hu fot 
ları haricinde kazandığı saygı da , 
Türk Devletinin diğer Devletlerle 1 
< , ı münasebatının inkişafına ve bü· 

riyle meşbudur. Milletler arasındaki ~· • • ~-~Hi· ._ 
mün.asebette sul~ ideali ve karşılıklı~,.~ 
emnıyet havası vucut ve kuvvet bul ~~ _ ~ .._ 
ması ana siyasetimizin açık hedefi · J ı ' ' 
dir. 

Sözüne güvenilebilecek ahlakta 
sözünü yüriitecek kudrette bir Tür
kiye, bugünkü Türkiye elbette mi] 
Jetler arası sulh ve ahenginin baş· 
lıca mesnetlerinden bir kıymetlisi· 
dir. Türk vatandaşı ve millet hiz· 
metinde vazife sahibi olarak dün 
yanın bugünkü vaziyetinde elimize 
geçtn herzamanı fıısat bilerek va
tanımızı imar etmek ve milletimizi 
yükseltmek istiyoruz.Vazife ifa eder· 
ken kaybedilecek bir saniyemiz yok 
gibi dikkat ve süratle ve büyük İn· 

sanlık ailesinde yüksek mevki ve 
vazifelere namzet bir büyük millet 
sıf atiyle de istikamet kudret ve kah· 
ramanlıkla hazırlanmak mecburiye· 
tindeyiz. Yüce hedefler için taşkın 
bir şevk ve azim ile çalışmak ha· 
va ~ı işte Türk milletinin bugün ci· 
ğerlerini dolduran temiz hava bu· 
dur. 

9 K. evvel 938 

Gökyüzii kapalı, yağmurlu. Ha 
va h~fif rüzgarlı. En çok sıc:ık 20 
derece.Geceliri enaz sıcak 9 d.::rece. 

Nutku müteakip kongrenin nor 
mal mesaisini takihetmesi için riya· 
set mevkiini Vali Avni Doğana bı· 
raktrlar . Vali Reisicümhurun kon 
greye bahşettikleri şerefi heyecanlı 
şükran cümleleriyle ifade etti. Bun· 
dan sonrn kürsüye gelen Parti aza· 
farından Bayan Hacer Dicle heye· 
canla titreyen bir sesle Reisicümhur 
ismet Inönün ! bütün memleketin 
hisset~iği bağlılığı bildirdi . Reisi 
cümhurumuz ruznameye geçen kon
grenin mesaisini yarım saat kadar 
takibettikten sonra yeni yapılan 
Vilayet hastahanesini ve Stadyomu 
ziyaret eltiler, 

1 ya, tam istiva çizgisi üzerinde bulun· 
maktadır ve boradan Juba nehri ge- 1 
çer. Nehir ganiştir ve Hint Okya- 1 
nusuna dökülür. Yalnız döküldügü 

Ç•inku Jubalan1 y~rı •ıahş; hal. 
deıci yerlileri ile, müstemleke olmaya 1 
pek müsait bir memleket değildir. 

Kısmen Müslüman, kısmen Gaile 
olan yerliler lngiliz a~kerlerine kar · 1 

şı m•Jkavemet göstermişler, bir ~ok 1 

yerlerde ası vaziyette kalmışlardır. 1 

1924 ten sonra ltalyanlar da ay I 
ni müşkülatla karşılaşmışlar, o mm 
takada fevkalade tedbirleı almağa 

mecbur olmuşlardır. 

O zaman yapılan bir anlaşmaya 
göre ltalyanıo burasını başlca b;r j 
devlete vereaıiyeceği şart koşulmuş 

tu. Bunun için, ltalya Jubalandı, Al i 
manyaya vermeyi düşünürken Berline 
bir anlaşma yapmış ve burasının ı 
Almanlar tarafından nasıl işletilece· 

1 
ğini tesbit etmiştir. 1 

Buna göre, bugün Jubalanda iki 1 

bin Alman işçisi gitmiştir. Ônüınüz 
deki aylar zarfında bu işçi miktarı 
5 bine kadar çıkarılacaktır. 

Jubalaııdm OH rkui olan Kisima 

yer uir bataklık halindedir. 
Fakat Almanlar burasını açarak 

1 
denizden Kisimayoya kadar gemile· 1 

rin işlemesini mümkün kılacaklar· 

dır. 

Bu suretle, sallarla Kisimayadan 
250 kilometre yukarda\ci Berderaya 
kadar bile çıkmak kabil olacaktır, 

Juba nehrinin Habeşistarıdaki 

nehirlerle kolları vardır. Osada da 
ltalyanlar bu nehirleri temizliyerek 
münakalata elverişli bir hale soka 
cakla r, bu suretle Habeşistandan, 
nehirler vasıtasiyle, denize inmek 
mümkün kılınacaktır. 

Fakat, Almanların maksadı Ha· , 
beşistanın .. işletilmesin Je ftalya nlara 
yardım etmekten ziyade Afrikanın 
Şark sahiline ayak basmış olmak
tır. ltalyanlar 400 milyon liret ~ar. 
fı ile Mogadisoda büyük bir liman 
yapmağa çalışırken Almanlar dn, 
Ras Kiyombonda bir deniz üssü kur. 
nıak üzere bulunuyorlcır. 

zaferidir. 
1111

,., 

Çünkü, şimdiye kadar Alf 11 ıı 
"Gel seninle anlaşalımt,, dıye ,,~, 
saya elini uzattıkça, Fransa: ıııı~t 
yır, diyordu. sad~ benimle 0 po 
Hep beraher anlaşalım: RusY8· 

lonya, Küçük itilaf ... " ·ıe ~ıı 
Şimdi, Fran a, Almanj8 1 ş~' 

laşma~ suretiyle, Almanyayı bllı.ıır 
işlerindt ve isteklerinde serbrst >' 
maya razı oluyor. Eğer Aln1~s"' 
bundan sonra, Polonya veya ei" 
ya karşı şu veya bu yolda. ~argı 
etmek i,,terse, Fransa, eskısı 
"ben vaıım .. demiyecek. dl ı' 

Fransa ile Almanya .:r~ 5111yJ:I 
ten sulhün bozulmasına imkan f'' 
Ne Almanya Frnnsadan, rıededı.J· 
sa Alman)'adan bir şey istiyor 1rıd' 

Fransa ile Almanya ar'ş5ele 
sulh ancak başkalarına aid 111

;
0

111
1 

lerden, başka hududlardan 
bozulabilirdi. ,..cıı 

Başka meselel<!r gene rJle ,,,,ı 
fakat Fransa ilt:. Almanyanı~ (ıı~'1 

düzeldi. Başkalarını bilme)''~ ~ 
T .. k' . . b d "h" Jl bıf ur · ıye ıçın u a mu il 

:::ınç, .. 



i' 

mektubu 

• 
1 

servetlerine rağmen 
mesut 

c Para, .. Birçok roman
tcşkil eden bu iki keli 
3aadeti temsil ed r, ba
. F fi kat, parayı kendınde I 
' kadının mesut olduğu 
emiş gibidır. 
d~ 
Unyada ı O tane milyo 

~ltdır. ( Milyoner kadın 
Yoner karısı demek iste. 
tası kendisinin olan mil 
rılardan bahsedeceğiz. ) 
tın hemen hepsi aşk ve 
ttırıiş kimseler değildir. 

arı, bugün ismi en fazla 

olamıyo ar 

Havgvatz Reventlov ile evlenmek 
üzer~ Gürcü prensinden ayrılıyor. 

Sevdiği ile evlenmiştir. Fakat 
yine mesut değildir. Çok geçmeden 
aralarında ihti af çıkıyor ve ayrılı· 
yorlar, Biri bir yerde, diğeri bnşka 
yerde yaşıyorlar. Son olarak da 
hakiarmda boşanma kararı verilm·ş 

tir". Bugün Barbara Hutton ltalya 
da bulunmaktadır ve başka biri ile 
evlenmek üzere olduğu bir şayia 
olarak söylenmektedir. 

Şan şüphesiz ki, t3arba Ulusal Ekonomive arttırma 
~Ut, Zengin bir babanın ı K b . 
"'rba k ti 1 1 urumu Adana şu esı ra, on ar a ev en. 

ış, nihayet hugün yalrız Başkanlığından: 
ltıağa mecbur olmuştur. j 

1 

~ Amerikanın en büyük 1- Her -sene olduğu gibi bu yıl 
den Vulvortun kızıdır. da 9 uncu t<ısarruf ve artırma haf· j 

hşınd_a iken. Amerikada ı tası .mün~se~e~iyle vitrin müsabakası 
Prens ıle sevışiyor. Pzens tertıp edılmıştır. 1 

A manya -Fransız 
eklarasyonu 

Dünyada nasıl karşılandı 
Roma : 9 (Radyo) - Alman Fran 

sız deklaras} onu burada çok iyi kar· 
şılanmıştır. Bütün gazeteler bu iyi 
netice fon bahsetmektedirltr. 

Nevyork ; 9 (Radyo) - Fransa 
ile Almanya arasında imzalan dek· 
Jarasyon burada çok iyi karşılanmış 
tır. Bütün Am,.rika matbuatı bunu 
umumi sulha hadim bir eser olarak 
görmektedir. 

Çin delegeleri 
Japonyada 

Tokyo: 9 (Radyo) - Japon ha·. 
riçiye nazırı Çin delegelerini kabul 
etmiştir. 1 

Nazır Çin delegeleriyle uzun boy 
lu müzakerelerde bulunmuştur. Çin 
clelf"gelerinın bazı teklifler yaptığı 
söylenmektedir. 

Elçiliklerimizde 
tebeddülat yok 
Bazı gazetelerimizin 
neşriyatı asılsızdır 

Ankara : 9 (Telefonla ) - Bazı 
gazetelerimiz , Elçilikler arasında 
mühim tebeddülat yapılacağı hak· 
kında haberler verilmektedir . Bu 
haberleri tekzip için, hükumet Ana 
dolu Ajansını memur etmiştir . Ana· 
dolu Ajansı bu haberleri tekzip et· 
mektedir . 

Hava kurumu 

3 -

Büyük muvaffakıyet, emsalsiz iki muazzam film birden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

1- Büyük, küçük bila istisna herkesin memnuniyetle seyredecekleri ve 
tekrar tekrar görmeğe koşacakları Alman sinemacılığının harikası ünlü 

Macar bestekarı ( FRANZ LIST ) in eserleri , Aşkı , maceraları .. 
Baştan nihayete kadar muzik kaynağı 

( Macar Raspodisi ) 
OYNAYANLAR : 

PAUL HÖRBIGER - KARIN HARDİ - İDA WÜST 
2- Dünya sinemacılığının en büyük Yıldızı (LORRETTA YUNG) un 

DON AMEJLE yarattıkları en büyük Aşklar, en heyecanlı 

1 ( T ehlik~"ii ş•hMacera ) 1 
Fırsatı kaçırmayınız. Bu iki misilsiz büyük eseri muhakkak görünüz 

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı istiyebilirsiniz 

Umunıi merkez toplantı- 1 1 O-Birinci 
sında bilanço dastik edildi 1 

kanun- Cumartesi 
2,30 matinede 

gündüz 

Ankara : 9 (Telefonla) - Türk 
hava kurumu genel merkez heyeti 
Cevdet K~rim ince Dayının başkan· 1 
lığında toplantısını yapmıştır. Yıllık 1 

mesai raporu ?kunduktan sonra 938 
bilançosunu heyeti umumiyeye arze· 
dilmiş ve tasvip olunmuştur. 

Birbirinden güzel iki şaheser birden 
1- Devlet Kuşu ( Altı büyük Yıldızın en kudretli verimleri ) 
2- Tehlikeli macera ( LORETTA YUNG D:)N AMEJ) 

Telefon Asri 250 
10049 

------------------------------------------------------~~ni Amerikada Adonis 1 2 Müsabaka 12-12·938 tarihin 
~'Ye meşhur olan üç Gür de başlıyacak 19 12-938 tarihinde '---~..,,.,---------
tdeşten biridir, son bulacaktır. Egede tütün 

satışları 

Ceyhan icra men1urlu
ğuodan : 

Seyhan .. Osmaniye uray 
Başkanlığından: ~ fiuttonla prens Aleksi 3- Vitrinlerin tanzimine her yıl- I 

Ve balaylı:ırını geçirme. dan fazla ehemmiyet verilecektir. 
Ya geliyorlar. Milyoner 
ltıa hediye olarak Vene
' bir tahrihi sarayı alı· 
bu, onlar için bir eğlen· 

-h sarfedilmiş küçük bir 
'ettir. Ertesi günü ltal· 

<ıya hareket edi> orlar. 
liuttun orada yirmi ya· 
kutluyor. Çifte bayram. 

'· 
~saadet. Belki o an için 

beraberdir. Fakat a~k 
devam etmiyor. Milyo· 

1 ~ Sefer gönlünü bir baş. 
ırıyor. Danimarkalı kont 

4- Müsabakada kazananlara 
madalya ve diploma verilecektir. 

5- MüsJbııl·a a 1 azınanları m 
tıhap edilmiş juri heyeti tesbit ede 
cektir. 

6- Müsabakaya iştirak cdPcek 
müesseselerin en geç 14 12- 938 
çarşamba günii akşamına kadar Tc 
cim okulu direktörlüğüne veva Rısa 
Salıh Saraya gerek şifahen ve gerek 
tahrıren adreslerini bildirmeleıi la-
zımdır. 

7 Müsabakada kazananlar ma 
hallı gazeteler le ilan edilecektir. 

10046 

rııcnin Tam manasile Büyük, Heyecanlı ve Çok Güzel 
Bır Fılm Seyretmek isterseniz 

Sinemasında 
BU AKŞAM 

terilmege başlanacak olan ve Sinemanın en çok sevilen 
iki mühim siması 

tlEIN CARROLLE, ROBE.RT DONAT 
l'.arafından calıbi dikkat bir tarzda yaratılan 

Franzızca 5özlü 

o 
Casus 

- -aısız ve Fevkalade Süper Filmi Görünüz. 

~ 1 C A: 

%ıi lsttk üzerine A 1 ATÜRK'ün c~n zc Töreni f ılın ' 
ve Heyecanlı Güzel bir Kovboy 

~az Alhlar i -tikamı 
Yakında: 

Şahane ,.f ango 

[POLA NEGRİ] 
._._ __ --- _ ......... ___ 

l da 

~ l\/un.'.lralı Cacus 
~ 1' ATURK'ün Cenaze Töre 1i 
tı ctıreti Süleymanı Hazineleri [ TÜRKÇE) 
~~ . 

Yaz Atlılar Intikaını 
10o44 

~~-~-~w----~...,..,_11"'!"!!! ______ ,__,.._,.,,,,..~_., __ ,_..,..__,..._.._. __ __ 

936 • 
senesı 

Rus güzeli 

Polis koıniserine 
neden silah çekti 
Paris mahkemesi 1936 Rusya 

güzeli aleyhindeki bir dava ile meş· 
gulJür . 

Aryana genç bir kızdır ve bun
dan iki sene evvel Rus güzellik 
kraliçesi olarak seçilmiştir . Fakat, 
bir senelik şöhret olarak bu unvanı 
alan daha birçok diğerleı i gibi Ar. 
yana da nihayet zengin bir sanayi 
adamı ile evleniyor ve Parist~ yer· 
Jeşiyor . 

Fakat, Fransız zengininin ailesi 
bu izd" vaca taraftar değildir. Oğul. 
larının onu boşamasını istiyorlar . 
Bu maksatlı:ı da bir cürmümeşhut 

hazırlı} orlar . 

Satılan tütün mıkdarı 
yirmi iki milyonu buldu 

MAHSULÜN ÇOGUNU ALMAN 
p,y ASALARI ÇEKME ( TEDIR 

İzmir : 9 - Ege mıntakasında 
tütün satışları hararetli bir surette 
devam etmektedir. Bugüne kadar 
satılan tütünün mıkdarı 22.000.000 
kiloyu Lulmuştur. Mübayaatın mü· 

Cinsi, nev'i, kıymet ve sair ev
safları aşağıda yazılı mallar bir 
borçtan dolayı açık arttırma ile sa
tılacağından arttırma Ceyhanın ker. 
hane köprüsünde 211121938 Pazar· 
tesi günü saat 14 i!'a 17 de icra 
olunacaktır. 

2 inci artırma 28112 '938 Pazar· 
I tesi. iştirak ede~ekleri ngösterilen sa. 
! atte mezkiir mahalde bulunmaları 

ilan olunur. 
(3000) Lira degerinde maa te-

Osmaniye kasabasının elektrik te· 
sisatı için bir kaç defa ilan edildiği 
halde talip çıkmadığından pazarlıkla 
parça parça verileceğinden talip o· 
lanların bir haftaya kadar Osmani· 
ye Belediye encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur, 

10 13-16- 10045 

ferruat Çırçır makinesi nısıf hissesi 

10047 

lıim bir kısmı ~iman piyasaları için • .~-------------·~~-----~--~----------------~ 
yapılmıştır. Alman piyasaları için 
mübayeada bulunan firmaların ade 
di sekizdir. 

-----------------------·· Sinemanın En Büyük Şahsiyeti 

l L l H 1 

[ POLA NEGRI] 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Cemiyetler Kanunu 
Kmmrı 1\0: 3512 Bir gece adan, karısı ve davet· 

lıleri g ~ç vak ta kadar eğleniyorlar. 
Sabaha karşı adaın sigara almak 
bahanesiyle dışarı çıkıyor.O zamana 
kadar davetlilerin çoğu da gitnıiş 

yalnız bır erkek kalmıştır. 
Kocası okağa çıkıp bu adaınlıt 

Ary n y lnız kalınca odaya. komi
serle beraber fabrikatörün ailesin 
den birkaç kişi girıyor ve cürmü· 
meşhut yapmak istiyorlar 

Mazurkadan çok daha kuvvetli 
yeni bir şaheser yarattı 

Şahane Tangcll ı 
10048 ı 

------------------------

iKiNCi 
,1/emrw 

Kabul turihı: 281611938 

/\e§ri tarihi: 141711938 

FASIL 

hiikümler 

Dünden artan 
etmt>ğe kalkıyor. 

Bu suretle suçu f.ızlalaşan Rus
ya güzelini tevkif ediyor !ar. 

1936 Rus güzeli hakkında henüz 
Fakat, Ary· na kendini müdafaa 

etmek istiyor ve konsolun gözünden 
çıkardı rı tabanca ıle komisere ateş 

mahkeme kararını vermiş değildir . 
Dava, şahitler dinlenildikten sonra 
tehir edilmiştir. 

sa ay sinemasında 
Bu akşam 

Saym mü.,terile·ine; Zalı.mlerin düşmanı, Zayıfların hamisi, ;.srallara boyun 
eğdırcn ( BORJlY A ) Ailesinin en rm·şhur siması Italya 

t::ırihinın eşsiz kahramanı 

eza Borjiya) 
Türkçe sözlü tarıhi muazzam şaheseri sunmakla bahtiyardır 

ILA VE OLARAK : 

( En . 
yenı dünya habarleri ) 

2,30 da iki film Cumartesi 
Korkusuz adam 

Sezar Borjiya 
Harry 

Türkçe 
Bor 

sözlü 
s;ncnıa 8,45 de başlar .. Kişe her zaman açıktır . • Telefon : 212 

1 

- ---------------=---

\ 

Madde 12 - Devlet, hususi idareler ve belediyelerle Devlete bağlı 
kurumlardan hizmet karşılığı maaş veya ücret alanlar bulundukları işin 
Sıfat ve mahiyeti ile cemiyet kuramazlar. 

Madde 13 - Talebe cemiyetleri her ne şekilde olursg olsun siya· 
setle iştigal edemezler. Bu cemiyetler bulundukları mekteb ve müessese· 
ferin idarelerine karşı bir harekette bulunamazlar. 

Madde 14 - Türklerin bu kanuna göre teşkili memnu olan cemiyet· 
leri Türkiye dışında kurmaları ve kurulmuş olan bu kabil cemiyetlere 
girmeleri memnudur. 

Madde 15 - Siyasi partilerden bJşka cemiyl!tler Qirden fazla mev· 
zu ile uğraşaınnlar. 

Madde 16 - Bir cemiyt-t (Cümhuriyet) ve (Milli) unvanlarını icra 
Vekilleri Heyeti kararile kullanabilir. 

Madde 17 - Cemiyetler, ikametgahlarile. gayeleri için zaruri olan· 
!arından başka gayrimenkullere tasarruf edemezler. Cemiyetler barışla· 
ma ve vasiyet suretile uhdelerine intikal eden gayrimenkulü Hükumetin 
tayin edeceği müddet içinde paraya çevirıneğe mec~urdur. 

icra Vekilleri Heyeti kararıle bazı cemiyetlere ihtiyaçlarından fazla 
gayrimenkullere tasarruf etmek s1lahiyeti verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Unwmi heyetler t c idare lıeyctlerı 

Madde 18 - Aşağıda yazılı hallerde umumi heyet içtimaa davet 
edilir: 

A) Ana nizamnamesinde yazılı sebeblerle, 
B) Cemiyet azasının en az beşte birinin talebile. 

Madde 19 - Umumi heyet içtimaına nizamnamesine göre bulunma
sı lazım gelen azalar çağırılır ve en az üç gün önceden içtimaın günü, 
saati, yeri. ruznamesi en az iki gazete ile ilan olunur ve Hükumete bil· 
dirilir. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
---------~--- --..,---~---KiLO FIATI --- ·---

En az En çok 
K. S. K. S. 

CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 
,_ f< oza - - ·- =s,25 8,87 ·~ •---;a:;:;ca: ' =uz 

:Piyasa parlağı ,. -32,62 - - 35 --
Piyasa temizi - ., 32 

- iane 1. - --- •----- -
- iane il~. ------·-•----- -

---"ıE:kspres ı 
- Klevland- ...,.....,.--- 37---1--'-4-1 ____ ,, 

YAPAÔI 

Beyaı ı ı :ıı -Siyah _ _ _ --,--

ÇIGIT 
Ekspres ı - -----·---fane 
Yerli "Yemlik., 4 -,-5-------ıı 

--.. ~ .. TohumlııC- 4,12 --,-------,. 

HUBUBAT 
-Buğday Kıbrıs ·---

n Yerli 
·-n-Mentane--

Arpa f Mu-1-ya ________ _ 

----· Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16,50 

UN 
_ Dört yıldız Salih 

üç " ,, 
Dört yıldız Doğ"ruluk 
üç " .. 
--~-~--"-----ı--------Simit ,, 

Dört yıldız Cumhuriyet 
~-~--'--..----~---ı----~-üç 

" 
,. 

Simit ., 
;.;.;.. _______________ .,.... ______________________ _ 

Liverpol Tt.lgrafları 1 
9 / 12 I 1938 

Pen" Sarıtım 

Knmbiyo ve Para 
iş Baukasırıdan alınmıştır. 

Ham 1 5 IJJ4 J;;;t - -----ı==--= 
--------- 1- 4

-
6 5 

_Rayışmark I __ _ _ 
2. Ka nun Va. F k ( F ) ·1 31 --..---------.----=- - ran ransız J 

_ M_a_rt __ ... ____ _!_ ~ Sterlin ( ingiliz) - -- - 5- 89 
Hind hazır 4 00 _ Dolar (Amerika) · - 126 09 
Nevyork 8 21 - Frank- Usvicre ) 00-(iö 
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Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistzn, Seylan, Çin ve Cavadan dotıudan dotıuya müeuue na. 

mına getiriltn tn rnüııtt'hap. tne n h ~ulu çaylardııı ,ulcuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Hrr nv~e göre driiş .. n numaralı ttrtiplrıi vaıd1r. 
Muhtelif cir.s vr tÜ)üklükt~ lutu ve pı~etlu içeıiı.inde satılır. Ambalaj· 

ıanndaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi rıefasd ve halisiyctinin trminatıdır. 

Adanatla : Ali Riıa Kelleşrker ticarethPntSİ ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi df polan ; lı.tınlul Te~mİ!cnü f\'o. 74 ( Kuıulcahveci hanı 
altında) 

Babçekapı Dördüncü vekıf hanı lcırşııında No. 71 

Telgraf ıdrui : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

'llaumann 
~ 

ideal ve Erika 
Yazı makineleri 

Naumann fabrikası ma 
mulatıdır ve dünyanın 
birincisidir . Sağlam ve 
çok kullanışlı olan bu 

yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües 

seselertercih an kullan· 
maktadırlar . 

Adana ve haulisi acen 
tesi · Hükumet cadde· 

sinde 

Nauman 

Dikiş ve nakış maki neleri 

Dünyanın en tanılmış ve beğenilmiş 
makinelı•ridir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline kat kat 
faiktir . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

47 9490 
Telefon - 168 

1 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Ya 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları 

ôtedenber: sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya b 
lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalanndan pek meJ111l 

Çünkü; iNCi kolonyalan Paristen hususi olarak celbedilell 
mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80 ) dereeclik inci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satıf Yeri: 
18 -30 

9988 

Oamenlı Bankası karfı aıraaınd• 

Ferhat inci 

or. Muzaffer Lokma 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını k 
başldmıştır. 

, 

. Kiımbareıt biri' 
-------------- -----------------------------~ 

' 1 ; ı 

• 
.... -

Diş Tabibi 

Nureddin 
Kızılay caddesi Pamukpazarı Karakolu k ~· 
43 numaralı muayenehanede hastalarını 

etmektedir. 9434 15 -tS 

!Devlet demiryolları 5 inci 
işletme müdürlüğünden: 

• 
Tl.JRKt)'I 

ZIRAA1iiANIASi 

DOKTOR 
Ziya · Rifat Tümgören 

Her gün hıstalannı Abidin paşa caddesinde 125 nu

maralı muayenehanesinde kabul He teşhis 
ve tedavi eder 

9877 22- 26 g. a. 

--------------------·-----------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmışbr. Haatalanm Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fal eczahanesi karşısında hergün sabahleyin. saat 12-8, ötleden sonra 

ı 2·-6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. 

1 - F . paşa Malatya hattı üzerin· 
de km. 58 ve 89 + 700 dt ki taş 
ocaklanndan fenni şartname ve kıo 
ki, mukavele ve şartnamuine tevfi. 

kan 2047,5 m. Meellon tetüe taşınm 
ihzar ve teslimi kapah zarf usulile 1 

eksiltmrye konulmuştur. 
2-Eksiltme 21-12-938 çar 

şanba günü saat 11 de Malatya 5 
inci işletme binasında yıpılacaktır. 

3-Muhemmtn bedeli( 17452) 
liradır. 

4 - Eksiltmeye girrccklerin 
( 1308) lira ( 90 ) kuruı muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mek
tubu kanunun 4 üncü maddesine tev

12 Aylık 

6 Aylık 
3 Ayhlc 
1 Ayhlc 

ı -Dış memleketi• ' 

bedeli değişmez yalnıı 
zammedilir. 

2 - llinlar için 

caat edilmelidir. 
fikan münakasaya girmeti mani =----------.
kanuni bulunmadığına dair beyan
name. kanunun tayin ettiti vesaik ile 
birlıkte münakasa günü saat 10 a 
kadar teklif mektuplarını komisyon 
reisliğine verilmiş olması. 

5-Bu işe aid şartname ve mu 
kavele proiesi, fenni şartname ve 
krokiler H; paşa; Ankara; Malatya 
Adına işletme veznelttrinde EliZ11', 
Narh, O. bakır istasyonlarında istek
lilrre 88 kuruş mukabilinde verile-
cektir. 10032 

7-10-13- 16 

Satılık Arsa ve Demirci 
Dükkanı 

Ceyhamn Kunakotlu mahalle· 
sinde ve çarşıya yakın bır yerde ve 
makinist Mehmet ustaya ait iken 
paraya çevrilch biri 406 ve değeri 
388 metre murabbaında iki arsa i. 
le yeri 172 metre murabbaı olan i 
ki bab demirci dükkanı sahhktır. 

isteklilerin Adana' da Macar Zi 
raat Makineleri Şirketine müracaat 
etmeleri. 

8 - 10 - 13 10019 

Ankara radyo P 
1 [İle 200 ili 2000 metred~i 

bütün dünya neşriyatın• 
MIKA RADYO 


